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GIU BONA
DEVAS POSEDI SIAN BIBLIOTEKON

I» Amo Per Proverboj. 23 paĝ. formato 12Helpu la disvastigon de x ig cm............................................... $ o.50

ESP ERAN TO Higeno kaj moralo, 43 paĝ. formato 13

AĈETU LIBROJN!
La Kamena Angulo. - 50 paĝ. Formato 

11x17 cm............................................$0.50
Vojaĝo interne de mia ĉambro - 58 p.

Formato 12 x 18 cm.......................$ 0.50
La interrompita kanto - 79 paĝoj. For

mato 12x18.....................................$0.50
Gramatica del Idioma Internacional Es

peranto (J. G. Ruiz) 160 paĝ forma
to 13 x 20........................................ $ 1.—

La Knaboj de Paŭlo-Strato. 186 paĝ.
Formato 11x18 . ................................$ 1.50
La Morto de Blanjo — 69 paĝ. formato

11 x 15 .............................................. $ 0.60
En la Barcelona Kongreso — 24 paĝoj
Formato 12 x 17.........................  . $ 0 30
Folioj de la Vivo — 106 paĝoj. Formato

12 x 20............................... ..... $ 0.80
La Bulgara Lando kaj Popolo — 127 p.

Formato 13x20..............................$.1.80
En la Proksima Oriento — 68 paĝoj.

Formato 13 x 20.............................$ 1.50
Kaatje — 110 paĝ. Form. 15x21 . $ 1.40
Fabeloj de Andersen — 154 paĝ. Form. 

15x21.... ........................ $1.50
Mejiko kaj Kardenas — 14 x 19 — 112 

paĝoj......................................................$0.90
Kion oni decus scii pri la Hungaroj. For

mato 11 x 15 — 34 paĝ. . . 0.20

por 19 cms................................................... $

La Nova Testamento — 612 paĝoj, 
mato 10x15..................................... $

LA Misantropo—104 paĝ. 12x18 . $ 
Halka — 38 paĝ. 15x21 .... $ 
Fatala ŝuldo
Lingvaj Respondoj 

mato 15 x 21 .
Georgo Dandin — 

por 21 . .
La Rabistoj

La Revizoro-
Ifigenio en Taurido

mato 15 x 21 . .
La Rompantoj (monologoj).

Formato 14 x 20 . . . .
La Rabeno de Baĥaraĥ — 

Formato 15 x 21 . . . .
Mistero de Doloro—90 paĝ. 15x21
La Fera Kalkanumo — 359 paĝ.

mato 13x20.................................... $
Advokato Patelin — 42 paĝ. Formato 

11 x 19.................................................. $ 0.50

AL ĈIU MENDO ONI ALDONU $ 0.20 
POR LA AFRANKO

0.50
For.
1.50
1.50
1.60

317 p. F. 12x19 . $2.50
— 90 paĝoj. For- 

. ............................ $ 1.50
51 paĝoj. Formato 15

1.40
1.50
1.20
For-
1.30

paĝoj
1.00

paĝoj.
1.30
1.50
For-
2.20

......................... ....  . . $
— 144 p. F. 15x21 $
99 paĝ. F 15x21. »

108 paĝoj. 
. $
33
. $

67
$ 

$

LA PLEJ GRAVA LIBRO
POR ĈIU ESPERANTISTO

PLENA VORTARO
Curso Fundamental de Esperanto
Contiene: Gramática, Ejerc. y Vocabu
lario, compilado por el Dr. Jaime Scolnik
Formato 13 x 19 cm., 64 pág. en un 
volumen cartoné — Precio ..... 0.40

DE ESPERANTO
FORMATO 20 x 15 

511 PAĜOJ
TOLBINDITA K. KUN ORA SURPRESO

SPECIALA
PREZO . . $ 8.50

SOBRES de propaganda c|u 1.02 cta por 100
•obres.................................................................... $ 1.60
POSTALES “RONDIRANTAJ” c|u. 0.05 Ctvs.

PROFITU LA RABATON!!

POSTALES de PROPAGANDA c|u. 0.02 ctvs. 
PAPEL CARTA IMPRESO - Block de 50

bojas (ii n rayar).........................$ 0.60
ESTRELLAS VERDES distintivos, pa

ra solapa....................................................... $ 1.—
Con broche, para Señora.......................... $ 1.—

fl^F-PLENA GRAMATIKO 
KAJ VORTFARADO 

de FRUICTIER-GRENKAMP
187 paĝ.— Formanto 14 x 20 

La gramática en Esperanto que deben 
poseer todos los que escriben y prac
tican el Idioma Auxiliar Internacional

Con infinidad de ejemplos prác
ticos para la construcción y cla
ridad de frases y oraciones.

S 3.00
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

Argentina Eperanto Asocio, MISIONES 369 Pedidos del Interior agregar 0.20 p| franqueo
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Argentina EsperantistoRedakcio kaj 
Administracio: 
MISIONES 369 
Buenos Aires

IIIIIIIIIIIIIIIIK

Jara Abonu . 
Enlande, $ 2.- 

Oficiala Organo de Argentina Esperanto-Asocio spĴc.TresVk.

N-ro. 159-161

Monon (por A.E.A. kaj Arg. Esperantisto) sendu nur je la nomo de F*. DOUBEK

En nuestra secretaría MISIONES 369 puede Vd. solicitar cualquier informe relacionado con las 
actividades de esta Asociación, los días MARTES. JUEVES y SABADOS, después de las 20 horas

Con resultados inmejorables fue utilizado el 
la película de largo metraje Tlacer de

Esperanto
Idiotas"

en

Felicitaciones enviadas a la Metro- Goldwyn- Mayer

El conocido director Clarence Brown, se 
ha quedado admirado de la gran cantidad 
de cartas recibidas mientras se filmaba la 
cinta Placer de Idiotas; 2.000 cartas ha 
llegado a los estudios en este tiempo. 
Yo también me quedé asombrado, no por 
el gran número de carta recibidas, sno 
por que un mil. de éstas, v nieron de Ho
landa. Por que es natural que no vive en 
Holanda el 50 o|o de los esperantistas de 
todo el mundo.

He llegado a la conclusión, que por lo 
menos, dos de las organizaciones locales 
de este encantador país, están tan bien 
organizadas y dirigidas que sus miembros 
colaboran con gran entusiasmo.

Las m 1 cartas de Holanda, vinieron ca
si todos de los aso'iadcs de la Federación 
de Obre ros Esperantista y de “La Eston- 
do estas Nia” El futuro es nuestro. Debo 
pues agradecer a las dos organizaciones, y 
f- licitar a los socios que han escrito. Igual 
mente debo agradecer a los esperantistas 
dispersos por otros países, que aceptaron 
la nvitación y escribieron al Sr. Brown. 
Prefiero no decir, de que otros países vi
nieron las otras mil cartas, por qae algu
nos esperantistas se sentrían avergonza
dos. Debo decir, que las cartas que traían 
una larga lista de firmas hicieron la me
jor impres un. La firma sola del Presi
dente o del secretario de una gran enti
dad, no ha tenido tanta eficacia, como 
otra que ha venido con 20 ó 100 firmas, 
one se cubrían casi totalmente, el dorso 
de la carta, y que eran mandadas por so
ciedades modestas. Así pues recomiendo 
calurosamente este sistema. Por otra par
te los socios, pueden ndvidualmente man
dar wn carta o postal.• i t •

Casi todos los que han escrito, según mi 
recomendación, han felicitado por el em
pleo del Esperanto, y han prometido ir 

al cine para ver esta película. Otros pro
metían visitar a sus famil ares y amigos, 
asimsmo hacer propaganda en los darios, 
causando también buena impresión.

El Sr. Brown, mostró a otros directores 
estas cartas, y les explicó la gran extensión 
del movimiento esperant sta. Todos se 
mostraron admirados de que el Esperanto 
viva en tantos países.

A menudo se sospecha (y hay que 
confesar que a veces con razón) de que 
nosotros exageramos la verdadera utili
dad del Esperanto en nuestros días. En
tonces hace falta demostrar los hechos, 
sobre todo en Hollywood! ¡LOS OJOS 
CREEN MAS FACILMENTE QUE LAS 
OREJAS!

Esta gran cantidad de cartas, creó un 
más grande respecto por el Esperanto 
entre los dirigente de la famosa produc
tora M. G. M. así, que ésto3 escucha
ron de buena gana, mis indicac ones sobre 
ciertos cambios en los diálogos. Y preci
samente, por este respecto, fruto de esta 
gran cantidad de cartas, yo pude más fá
cilmente conseguir, que el Esperanto fuera 
usado de una manera digna en esta pelícu
la.

Así que todos los que han escrito, pue
den tener la satisface >ón que con su carta 
o postal, han ayudado al Esperanto y a mí, 
en el lejano Hollywood. .

Las bellísimas foto-postales, están ahora 
en la colosal biblioteca de la M. G. M., 
donde se pueden admirar centenares de 
miles de fotografías de todo el mundo. 
Por otra parte, gracias a esta hermosa 
donación, pude ganar para el Esperanto, 
Ja amistad del director de la importante 
biblioteca de esta productora de f lm3.

En otro artículo anterior, prometí que 
el director C. Brown, contestaría perso
nalmente las cartas de felicitación. Paro 



cuando llegaron cartas a montones de ca
si 100 países, él me rogó que explicara a 
los esperantistas que no le era posible 
contestarles personalmente. El creía que 
recibiría 100 ó 200 cartas. Pero 2.000 
imposible. El tiempo del Sr. Brown es 

demasiado caro y no le permite contestar 
cartas a millares. Gana casi 100 dólares 
por hora (5.000 por semana). La casa 
productora contesta con una breve carta 
en Esperanto. Pero una cantidad tan 
grande de cartas, no puede ser contestada 
sino después de algunos meses. Desgra
ciadamente, muchas de las direcciones en 
las cartas recibidas son legibles. Estas

Algunas de estas cartas tuve que lle
vármelas a mi casa, para evitar una mala 
impresión sobre los esperantistas.

Yo pedí, que me mandara una felicita
ción por el uso del Esperanto, y una pro
mesa de hacer una gran propaganda por 
el film. Pero no hay que decir en estas 
cartas que se “escriben a ruego del Señor 
Scherer”. Las cartas deben ser expontá- 
neas.

Desgraciadamente, algunos esperant s- 
tas informan.al Sr. Brown de que con este 
film, el Esperanto recibirá un gran bene
ficio. ¿Por qué decir ésto? M. G. M. 
ya sospechaba ésto. Pero la M. G. M. no

☆

S-ro Sherer, a la 
izquierda; Fred 
Níblo, a la dere
cha, de la Metro- 
Goldwyn - Mayer; 
en una visita que 
aquél hiciera a los 
estudios de Holly- 
wood hace diez 

años.

naturalmente no recibirán respuestas.
Extraños pedidos han venido de algunos 
esperantistas. Algunos, quieren venir d) 
inmediato a Hollywood. Otros, mandaron 
fotografías de sus familiares o de sus 
gatos o perros favor tos.

Algunos esperantistas han escrito car
tas de 3, 4 y 10 páginas con explicaciones 
de toda su familia, y de la gloriosa his
toria de su patria.
Otros contaban cuantas escuelas hay ei 
su país, cuantos poetas, ovejas, o bibliote
cas. Un d rector de cine no tiene tiempo 
para leer cuantas rosas o coliflores crecen 
n a’gún lejano país.

usaba el Esperanto para hacerle propagan
da. Felizmente, el 90 ojo de los que han 
es rito, han dicho exactamente qae el uso 
del Esperanto beneficiaría al f lm porque 
los esperantistas de todo el mundo harían 
una gran propaganda por esta película, 
de que el Esperanto ayuda al film, ase
gurando su éxito financiero a la empresa 
Eso es justamente lo que ésta quiere 
escuchar.

Hay que evitar hablar al dirigirse a la 
M. G. M. de la película esperant sta, si
no de Crable-Schearer.

J. R. Scherer

Nuestra biblioteca con. 900 libros de Literatura, Arte y 
Ciencias en el idioma Esperanto, está a su disposición



EL CONGRESO UNIVERSAL DEL ESPE
RANTO. Del 1 al 8 de agosto tendrá lu
gar el 31 Congreso Universal de Espe
ranto en la cap tal de Suiza, y que como 
todos los anteriores, promete ser todo 
un gran éxito para nuestro movimiento. 
Suman ya varios miles, las personas que 
han prometido su asistencia.

EL EMPLEO DEL ESPERANTO EN 
LA PUBLICACION CIENTIFICA.— La 
Comisión Internacional Electrotécn ca cu
ya sede se halla en Torquay, Inglaterra, 
acaba de publicar un diccionario electro- 
técnico internacional para el cual ha 
sido necesario estar escrito en francés, 
inglés, alemán, italiano, español y Espe- 
ranto.

UNA ESTACION DE RADIO EN SUD 
AFRICA HACE TRANSMISIONES DE 

ESPERANTO. - La estación de radio de 
Johannesberg (Unión Sudafricana) si
guiendo el ejemplo de otras estaciones 
de otros países, acaba de iniciar una se
rie de transmisiones de radio en Espe
ranto .

EL INSTITUTO GEOGRAFICO DEL 
BRASIL EMPLEA EL ESPERANTO.— 
El Instituto Geográfico y Estadístico de 
esta nación, ha editado este año un resu
men general de sus estadísticas en Espe
ranto. Esta edición, se produjo a raíz de 
una decisión de la' asamblea general del 
Instituto, a favor del uso en carácter ofi
cial de este dioma auxiliar. En la misma 
resolución, el Instituto ha expresado el 
deseo de ver, que los más servicios de es
tadísticas brasileños, usen el Eperanto pa
ra su correspondencia Con el extranjero.

EL ESPERANTO EN TOS FERROCA
RRILES DE FINLANDIA.—La adminis
tración de los ferrocarriles de Finland a, 
ha autotrizado la colocación de carteles, 
con indicaciones generales en Esperanto’, 

en todas las estaciones ferroviarias de

x
x
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CRÓNICA MUNDIAL

cierta importanta, así como la dirección 
de los grupos esperantistas y cuando es 
posible, la indicación de los locales donde 
se enseña este idioma, y las horas en que 
se explican los cursos.

UNA * GRAMATICA DE ESPERANTO 
EN LA LENGUA SIAMESA —El Señor 
Lu-Bi c¡o Seng en Dhonburi (Siam) acaba 
de publ car el primer libro de Esperanto 
para los siameses. Se puede esperar pues, 
que también en este paÍ3 cercano, nues
tro movimiento tome un gran desarrollo.

SIR NORMAN ANGELL RECOMIENDA 
El, ESPERANTO.—Informado en los últi
mos progresos de Esperanto, sobre todo 
a raíz de la conferencia “El Esperanto 
en la vida moderna”, Sir Norman Angelí 
ha tenido a bien mandar a la Asociación 
Británca Esperantista la siguiente opi
nión, que tiene la fecha de 29-3-39.

Una más grande difusión del Esperanto, 
no sólo tendría la ventaja de facilitar las 
relaciones entre las naciones, sino que ten
dría una gran eficacia sobre la mente de 
los que lo~éstudián.

El dioma artificial tiene una lógica y 
una corrección que no tienen las lenguas 
que han “crecidos solas”, Como un estu
dio que desarrolla la comprensión y la 
disciplina y la lógica, el Esperanto puede 
ser altamente recomendado.

Sir Norman Angelí es un famoso autor 
inglés y un gran conferencista de asuntos 
intcnarc onales, sobre todo económicos. 
Su libro más conocido es La Cran Ilusión, 
escrito antes de la guerra mundial, en 
donde analiza las falsats^'creenc’as sobre 
economía, en las cuales se basan las ideas 
de 1 s naciones ricas, cl va^or de la guerra, 
y los intereses a defenderse. Con más 
precis ón que nadie (al menos el ingléa) 
rrevió todas las consecuencias de la gue
rra mundial.
f

No deje de concurrir
*

a la próxima Reunión 
Familiar Esperantista

El DOMINGO 6 de Agosto 
a las 16 lis., realizaremos el

3er. TE FAMILIAR DE LA TEMPORADA
• * «

dedicado a las Familias de los 

esperantistas y simpatizantes

Entrada $ 0.50 binos Gratis



estas en

BUENOS

AIRES
|| UN matenon en la unuaj tagoj 

de majo, tri samideanoj penis por 
sin ŝirmi de la malvarma vento ĉe 
la ne tro gastamaj konstruaĵoj de 
la suda haveno de Buenos Aires.

La atendata ŝipo alkajiĝas. La 
La s-noj flirtigas verdan flagon... 
sed neniu respondas de sur la fer
deko. La flageto estas empoŝigata 
kaj kun malluma vizaĝo la tri sa
mideanoj esplorrigardas la elŝipi- 
ĝantojn. Post duonhoro la lastaj 
pasaĝeroj forlasas ŝipon, La s-noj 
malesperas: ili jam estas foriron
taj. . . sed jen kapo aperas ĉe por
do... “jes, estas li”. Ankoraŭ 
kelkaj pasportaj formalaĵoj (“Forte sta
ras muroj de miljaroj"). Kaj kdo. Lan
ti troviĝas inter ni.

Certe, por la plejmulto de la enlandaj 
esperantistoj, por la multnombraj legan
toj (eĉ neaprobantaj legantoj) de liaj 
verkoj, nuda mencio pri la alveno de 
Lanti sufiĉus, sed por la novuloj en Es
perantio, ni ankoraŭ iom aldonu pri nia 
neordinara vizitanto.

Lerninte Esroranton ĉe la fronto, dum 
la mondmilito, tuj post ĝia ĉeso li firme 
enpaŝis la Esperanto-movadon, ĉefe la 
laboristan li celis, sed la sigelo de lia ori
ginala pens’ kaj agmaniero videbliĝas an
kaŭ ĉe la neŭtrala.

Urĝis tiam (1) krei tiun spiritostaton, 
kiu malebligus novan hombuĉadon. En 
1919 li verkis kaj eldonis franclingvan 
broŝuron “Ou en est la question de la lan
gue internationale?”. Baldaŭ poste li 
prenis la redaktadon de “Le travailleur 
Esperantiste”. En 1920 oni klopodas re
vivigi la antaŭmilitan “Lib. Stelo" kaj 
li verkas por ĝi deklaracion. Sed en 
1921 en Prago jam fondiĝis SAT, k. Lan
ti fariĝis ĝia denaska gvidanto ĝis la ja
ro 1933.

Kaj malgraŭ la temporabaj organizaj 
laboroj li trovis tempon por verki. Tiel 
aferis “For la neŭtralismon!” (1922, tri 
eldonoj); “La langue internationale” 
(france, 1925, du eid.); “La laborista 
esperantismo” (1928); “Kandid” (“Can- 

dide”, de Voltaire) masjtra traduko; 
“Naciismo”, orignala studo; “Absolutis
mo”, parolado farita ĉe FLE-kongreso en 
Antverpeno; “ĉu k. socialismo konstruiĝas 
en Sovetio?”, en kunlaboro kun Ivon. 
"Skizo pri filozofio de la homa digno”, 
traduko de la verko de Paul Gille. Plue, 
liaj amikoj kompilis aron de liaj plej ka
rakterizaj verkajoj en volumo titolita 
“Vortoj de. k-do Lanti”. Kaj en preso 
troviĝas novan volumon de “Leteroj de 
kamarado Lanti”, ankaŭ pro la zorgoj d) 
liaj amikoj.

Kaj fine, estes menciende, ke la Ple
na Vortaro de Esperanto”,! tiu ne man- 
kipova verko ĉe ĉiu serioza esperantis
to, tiu fidinda kaj fidela konsilanto,: ne 
estos aperinta sen la iniciatemo kaj sen- 
lac i laboro de Lanti.

Se ni aldonas, ke de pli ol 20 jaroj lia 
hejma lingvo estas nur Esp- to, kaj se 
ni volus trovi lian paralelon en nia mo
vado, nur unu nomo venos en nian kapon: 
tiu de Hektor Hodler.

ĉu laŭdoj? Ne; simplaj konstatoj: 
ĉar ni konatiĝis kun la plej konsekvenca 
el la esperantistoj. Jes, la plej konsek
venca; ĉar kia ajn estu la juĝo pri lia 
verko, restas — elstara kaj ekzemplodo
na— tiu, lia ĉefa distingilo: la plej kon
sekvenca esperantisto.

J. H.

fi) Nun eble estus tro malfrue.



Hace falta el Esperanto Pri Baghy k. Kalocsaj
La du esperantaj poeto-f ani uloj antaŭ 

la mikrofono.. . ?
Una grave incidencia interrumpió los 

debates finales de la Conferencia Interna
cional de combustible líquido', y aeronave
gación, a la que 40 naciones, habían man
dado representante. En el párrafo 4 da 
la conferenc a decidió, que los idiomas 
oficiales para las discusiones, serán dos, 
el inglés y el francés. Ante esto, delega
dos alemanes hicieron un pedido: que fue
ra una sola la lengua oficial, y si había 
más de una, la alemana tenía que ser 
una de ellas. Después de largas discus o- 
nes, se aprobó por gran mayoría la deci
sión original.

Más tarde, cuando se discutieron las de
cisiones finales, los alemanes volvieron 
a ins stir en su anterior proposición, esto 
es, que fuera el inglés el único idioma 
ofícal de la conferencia, y que el gobierno 
alemán pudiera someter a la conferencia 
una traducción orig nal de la misma, y 
que esta traducción fuera aceptada como 
un documento oficial. En el caso de que la 
conferencia no aceptara esta proposición, 
los.alemanes no firmaban las conclusiones 
Los delegados Italianos, al apoyar a los 

¿Alemanes, insistieron por su parte, en 
que la traducción italiana, facilitada por 
su gobierno, fuera agregada al protocolo, 
como un documento oficial.

Ante esto, el delegado de Francia decla
ró que si era obstaculizado el idioma 
francés, se abstendría también de firmar 
las resoluciones, y que se vería obligado 
a pedir nuevas instrucciones a su go
bierno .

El delegado ruso lamentó amargamente 
que se hubiera abandonado la decis ón 
anterior, la que a su parecer debería man
tenerse, peró agregó que si la conferencia 
se decidía por una sola lengua oficial, 
esta tenía que ser el francés, y que la 
traducción rusa de las d’scusiones fuera 
aceptada en las misma condiciones que la 
traducción alemana e italiana. Un dele
gado de un país Sudamericano que el 
único idioma oficial fuera el nglés y que 
el español fuera agregado al protocolo. 
Lord Swinton, presidente de la Conferen- 
aia, después de algunos cambios de opi
niones propuso votar el mantenimiento del 
párrafo 4 que est pula como el idioma ofi
cial de la conferencia el inglés y el fran
cés, y todos, excepción de los alemanes, 
italianos y otros delegados lo aprobaron. 
La delegación alemana de inmediato in
formó que tenían que ponerse de nuevo en 
contacto con su gobierno.

Multaj el la gesamideanoj estas fieraj 
pri la du steloj brilantaj de la esperan- 
ja literaturo: D-ro Kalomano Kalocsay k, 
Julio Baghy. Vi bone konas ilin. Sed 
tiuj feliĉuloj estas malmultaj. Sed nun 
venas la grava demando: ĉu vi deziras 
aŭdi ilin multfoje kaj konstante? Se jes, 
bonvolu helpi al ni, ni petas malmulton. 
Multaj estas ravitaj de la belegaj hunga
raj popolkantoj akompanantaj de ciga
na orkestro, ĉu vi volas ekkoni ĝin pe
re de la Radio? ĉu vi ŝatus ion aŭdi pri 
la hungara popolo, ĝiaj arto, literaturo, 
kutimoj, vivo kaj pri la beleco de Hun
gario?

Jen estas niaj demandoj pri viaj dezi
ro kaj volo. La Hungara Kadio plenu
mos ilin, se vi bonvolos elmontri ilin en 
videbla formo. Pro tio nia peto estas: 
toonvoj.u skribi kaj skribi kaj skribigi 
al la Radio Direkcio en Esperanto aŭ se 
eble en angla, franca, itala kaj germana 
lingvoj. Jen la adreso: Al la Direkcio de 
ia Hungara Radio, Budape, t, VII. San- 
doru. 7. Ilungarujo. Esprimu vian ĝo
jon kaj dankon pro la enkonduko, petu 
la daŭrigon de la disaŭdigon kaj informu 
ĝin jri viaj eventualaj deziroj. Skribu 
nun tuj poŝtkarton aŭ leteron kaj deno-., 
ve post la komenciĝo de la disaŭdigoj. 
Bonefikaj estos la leteroj havantaj mul
tajn subskribojn. La daton de la unua 
disaŭdiĝo. ni ne scias ankoraŭ, sed post 
la fiksigo ni tuj avertos la esperantista
ron pere de la UEA kaj IEL delegitoj, la 
semajna Heroldo de Esperanto kaj cete 
raj esperantaj gazetoj kaj aparte tiujn 
kiuj rekte petos de ni la informon. Nia 
adreso: Esperanto Kulturpropaganda Ins- • 
tituto, B’udapest, III Jolsva-u4. Hnnga- 
rujo.
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Antaŭ la 34-a Internacia Eŭkaristia 
Kongreso la aranĝa komitato de la Unua 
Eŭkaristia Esperanto _ Mondkunveno pe
tis la perleteran helpon de la esperantis
toj. Alvenis 525 leteroj. Ili bonege hel
pis al ni. Eĉ nun ni dankas al la skri
bintoj. ĵus en tiuj ĉi tagoj komenciĝas 
novaj sukcesaj paŝoj en la katolika esp. 
movado kaj la fonto kaj la bazo estas la 
rezulto atingita pere de tiuj leteroj. Pri 
tiuj ĉi aferoj baldaŭ ni donos kelkaj ĝo
jigajn sciigojn. . ‘

EL DEBER DE UN BUEN ESPERANTISTA...
,,.no se reduce sólo a poseer el idioma. Frecuente nuestras 

reuniones. Apoye a nuestra revista Argentina Esperantisto .



Kial mi estas Esperantisto -

Mi estas esperantisto, ĉar mi opinias 
ke ĉiu vivilizita homo, krom la naturaj 
klopodoj, al kiuj li devas sin liveri por 
igi sian vivon pli sanan, konfortan kaj 
agrablan, li devas ankaŭ dediĉi iom da 
penoj kaj tempo por plibonigi la sociajn 
kondiĉojn de la homa vivo.

Tute certe, neniu disputos pri la fakto, 
ke ĉiu homo rajtas prizorgi unue siajn 
interesojn kaj bezonojn, antaŭ tiujn de la 
aliaj personoj.

Tamen, mi opinias ĉiuj kunsentos en 
tio, ke ĝenerale la homaj penadoj ce
lante la plenĝuon kaj satigon de siaj am
bicioj kaj deziregoj, kontraŭas al la in
teresoj kaj bezonoj de la komuna homa 
vivo.

Tio, ja estas unu el la plej elstaran
ta karakterizo de nia epoko, kiu certe 
distingiĝas per sia blinda egoismo, kaj 
malamo al najbaraj rajtoj

El ĉio dirite ni kuraĝas eltitri kon
kludon, kiu estas: Se la homa plimul
to iom forlasus siajn troajn ekskluzi- 
vajn vidpunktojn, rilate la interpreton de 
siaj porvivaj necesoj, kaj, se ili penus 
trovi la bonstaton en ĉies feliĉo, sendu
be ke multaj baroj kiuj ĝenas la iradon 
de nia homaro al paco kaj progreso, mal
aperus .

Alie, oni povas juĝi ĝis kia grado 
atingas la kulturo kaj evoluo de iu ajn 
individuo aŭ popolo, se oni mezuras ĝian 
kapablon akordiĝi kaj kunvivi kun ĝiaj 
samspecanoj.

Sinceraj kaj bonanimaj personoj, ne
niam timos kontakton kun aliaj gentoj 
kaj popoloj; certe ili deziros alproksi
miĝon, kaj laŭpove, ili laboros por inter
rilatigi kiom eble da personoj, ne 
gravas en kiu flanko de la mondo ili 
vivas.

Izoleco estas pereiga; ja ĝi regas en 
la morto. Kunvivado, interfratiĝo, estas 
vivo, kreado, progreso forto.

Naturo metis inter la homoj senfinajn 
barojn. Unu post la aliaj la homo ilin 
venkas.

Fakte, fizikaj baraĵoj inter la homoj, 
malaperas. Kontraŭe, la plej gravaj, t.e, 
moralaj, religiaj politikaj kaj ekonomi
kaj, ĉiutage kreskas ĝis fariĝi imponaj.

Kaj, stranga afero, venki la naturajn 
fortojn, kiuj disigas la popolon, oni no
mas civilizon.

Kiel oni devas nomi la fortojn, kiujn la 
homoj elkonstruas inter ili. kiuj naskas 
malamon, krimon, barbaraĵon?...

Mi estas esperantisto, ĉar mi kredas ke 
Esperanto, helpas forbati la barojn, kiuj 
malhelpas ke la homo el la tuta mondo, 
estu kamaradoj, amikoj fratoj.

Mi estas esperantisto, ĉar mi deziras 
ke la homoj el la tutaj popoloj estu “sa
mideanoj”. OKULVITRE

V

CORDOBA Y
Las privilegiadas sieras de Córdoba, a 

las que acuden millares de personas en 
procura de salud y de reposo, situadas 
favorablemente en el centro de la Repú
blica poseen, además de su clima ideal y 
de sus paisajes cautivadores, una rica y 
variada flora y una numerosa fauna.

A excepción de las regiones norte o del 
sur, ninguna otra región puede competir 
en variedad con la fauna y la flora de 
las sierras de Córdoba. Sus bosques no 
son gigantescos ni enmarañados, pero sí 
agrestes y de una variedad notable.

Se encuentran en ellos tres especies de€ **• 
algarrobos: blanco, negro y caldén. Dos 
especies de molle, cocos aromos, talas, 
tuscas cspinillos, manzanos silvestres, 
palmas, piquillín, chañares y dos tipos 
de quebracho: blanco y colorado. Entre 
plantas y matas comunes merecen citar
se las variedades de heléchos y cactus de 
los que hay de más de cincuenta espe
cies; zarzaparrilla, poleo, peperina, tomi-

SUS BELLEZAS
llo, topasaire e innumerables especies de 
plantas medicinales.

Pero si la flora es rica y variada, la 
fauna no lo es menos y así en la región 
serrana se encuentran los pumas, zorros, 

el gato montéis, el pecari, cabra del mon
te, conejos, vizcachas, zorrinos hurones, 

Í comadrejas, peludos, muíitos, quirquin
chos, mulitas ciegas. matuastos, tucu-tu- 

Icu y otros animales comunes. Entre las 
aves merece citarse especialmente la 
montaraz, especie de gallina salvaje, de 
muy rica carne. La variedad de pájaros 
es. numerosísima, entre los qce se desta
can por su trino melodioso, la mandioca. 
El “rey del bosque” es otro de los pája
ros muy buscados. Completan la colecc- 
ción los zorzales, cardenales, tordos ca
landrias, jotes, copetes (rojo y amarillo) 
y otros. Loros y cotorras hay legiones, 
hasta el punto de haberse convertido en 
plaga para los sembradores de los valles 
y las proximidades de las sierras.

18 Lingvoj por Lernado

En septembro aperis afiŝoj kun la in
vito partopreni la diversajn lingvokur
sojn. La unua proponas la lernadon de la 
angla, franca, itala, germana kaj hispa
na lingvoj. La dua rekomendas la ler
nado de la lingvoj de la najbaraj ŝtatoj: 
ĉeĥa, slovaka, rumana, subkarpatrusa, 
serba kaj pola La tria alvokas studi kaj 
lerni la lingvojn de la parencpopoloj (tu- 
ranrasaj): finna, latva, estona, ĉina, ja
pana, turka kaj bulgara. Kaj ĉiuj kursojn 
subtenas gravaj organizaĵoj kaj ili havas 
lernantojn. Vere enviinda situacio. Kaj 
ni, esperantistoj multfoje estas primoka
taj kaj prirdataj. Tiu ĉi stranga situacio... 
ĝis kiam? Kara samideanoj, ĉu vi helpos 
al ni?

18 CONFERENCIAS SOBRE HOLANDA 
EN ESPERANTO

Hace poco se fundó en La Haya un co
mité, cuyo fin es la utilización práctica 
del Esperanto para los intereses holande
ses.

Están representadas en este comité, en. 
tre otras personas, el intendente dé La 
Haya Sr. Monchy; el director de la co
nocida fábrica Philips, Ing. Otten; y el 
director de la K.L.M Real Compañía de 
Aeronavegación, Sr. A. Plesman.

Uno de los resultados de la fundación 
de esta comisión ha sido una serie de con
ferencias de la Sra. J. C. Isbrucker, di
rectora del Instituto Internancioual Ĉseh 
de Esperanto durante los meses de mar
zo y Abril o través de Dinamarca.

En total, pronunció 18 conferencias en 
16 lugares, aparte de una interviú (tam
bién en Esperanto), en una radio dinamar. 
quesa.

No es posible cerrar esta brevísima no
ta sin citar un interesante animalito, un 
insecto muy conocido en las sierras lla
mado “cogoyo”, de la familia de la ciga
rra. cuyo canto en grupos aturde a los 
turistas en los atardeceres.

La benignidad del clima, la situación 
natural y los incontables ríos y arroyos 
que surcan el sistema de montañas de 
Córdoba, hacen que, a pesar de la civili
zación, que transforma todo, la fauna y la 
flora se mantengan casi intactas en esa 
región, sin cambios ni variaciones de im
portancia, condiciones que por situación 
y otros factores no disfrutan otras regio
nes del país, cuya fauna y flora sufre ex
tinciones inevitables y transformaciones 
más o menos violentas.

L. Flury.



E. Recitis
por
Esperanto 

senco oni facile konjektas, laŭŝajne havas 
multajn utilojn. ,

La radiko de la vortaro ne estis elekti
taj laŭ kaprico, sed ili mem entronigis 
kiel apartenantaj al ĉefaj lingvoj de 
Eŭropo, el latina origino —la plej grava 
deveno— aŭ el germanaj lingvoj. Pose
dante tiun primitivan vortrezoron, kiel 
eble plej multe proksima al aro da eŭ
ropaj lingvoj apartenantaj al la plej ci
vilizitaj nacioj la lernanto de la nova 
lingvo ŝanĝas kaj kombinas ilin laŭ fa-

• ... ’■ ■ ■ •

Unu el la plej ardaj defendintoj de la lingvo Esperanto

E. Reclus, plej fama geografo, aŭto
ro de tre konata Universala Geografio, 
kaj de granda verko “La Homo kaj la 
Tero’’, vivanta sintezo de homa geogra
fio kies manuskriptoj estas finitaj en 
1904, mortis en 1905.

La antaŭlasta ĉapitro de la “Homo k. 
la Tero” priparolas la edukadon laŭ ĝe
nerala vidpunkto kaj inter aliaj aferoj li 
pritraktas tiun de 'internacia lingvo, kaj 
diras:
“Por tiu, kiu amas sian apartan lingvon 

kaj alŝatas ĉiujn bastardajn ĵargonojn la 
alveno de lingvo vere komuna povas es
ti konsiderata vera boneco tial ke ĝi es
tas sincera revolucio kiu, m_tante du 
lingvojn al dispono de ĉiu, tiun interna
cian kaj tiun el la infaneco, permesos de
fendi tiun lastan kontraŭ la invado de 
la fremdaj vortoj (ne pro malamo, sed 
pro respekto) kaj kontraŭ la modismoj 
kiuj ne estas konformaj al ĝia spirito.

Estas evidente, ke tiu komuna lingvo 
ne povas esti morta lingvo kiel sanskri
ta, greka aŭ latitna, .tial ke tuj ĉi ling- 
a oj apartenas al civilizoj kiuj jam de 
lunge estas depasitaj; la novaj pensuloj 
necesas novan ilon. Neniu nuntempa lin
gvo taŭgas kiel universala peranto de ho
mara intelekto. Kvankam franca ka an
gla lingvoj estis dezirintaj tiun super
regadon, la naciaj konkuroj ne permesas 
tia n pacan kunakordigon kaj ankaŭ es
tas la fakto ke neniu moderna lingvo es
tas facila por perfekta scio: ĉiu el ili 
necesas tre profundajn studojn; pro tio 
la plej multaj el tiuj, kiuj lernas frem
dajn lingvojn limigas sin al parkera el
lernado de aro da vortoj kaj frazoj kiuj 
faciligas la plej uzataj agojn de la vivo 
kaj la kutima interparolado: ili ne es
tas lingvoj sed ĵargonoj kiel la “sabir” 
Mediteranea kaj la “pidgeon english” de 
la pacifikaj maroj.

Tiuj aferoj instigis la elserĉintojn por 
faro de artaj lingvoj liberaj de esceptoj. 
Laŭ tio oni faris multnombrajn provojn 
kaj kelkaj el ili akiris sufiĉan gravecon 
por doni vivon al vera literaturo. Inter 
ĉiuj el tiuj kreaĵoj, tiu, kiun la aŭtoro Za
menhof nomis “Esperanto”, vorto kies 

cillerneblaj formoj por doni al ili la ne
cesajn nuancojn kaj gvidas sin laŭ fiksaj 
reguloj por indiki la genrojn, nombro1', 
tempoj kaj kazojn. Tiuj dekoj da re
guloj kiujn oni povas lerni en unu tago 
sufiĉas por ke la esperantisto, helpata 
de la vortaro, skribu kaj komprenu la 
universalan linvon: li povas korespondi 
kun ĉiu kiu posedas tiun saman ŝlosilon 
por komuna interkompreno. La nombro 
de adaptoj kiuj praktike ĝin uzas estas 
sufiĉe multnombra por ŝanĝi la poŝtan 
statistikon: nur 10 jaroj post la naskiĝo 
de Esperanto, utiligas ĝin pli al 12,002 
personoj. Kiom da naciaj lingvoj de Afri
ko Azioi,'Ameriko kaj eĉ Eŭropo enha
vas nomeron da personoj multe-'pli mo
desta ?

La progreso de Esperanto estas rapida 
kaj la lingvo penetras pli en la po
polon ol en’ la “superaj klasojn", no
mataj inteligentaj pro tio ke la sento 
de internacia frateco havas sian parton 
en la deziro uzi komunan lingvon, sen
to kiu enestas ĉefe en la socialistaj la
buristoj, malamikoj de ĉiu milita ideo, 
kaj ankaŭ pro tio ke Esperanto, plifacile 
lernebla al kiu ajn alia lingvo, oferas 
sin, antaŭ ĉio., al la laboristoj kiuj havas 
malmultan tempon por studoj. Sed ankaŭ 
ni notu ke la plej multaj el la intelektuloj 
de la malgrandaj sudorientaj nacioj de 
Eŭropo, devigataj sin direkti al centra 
kaj okcidenta Eŭropo, klopodas adopti 
Esperantoj, kvankam ĝia scienca vorta
ro estas ankoraŭ tre malriĉa, admiriga- 
taj de la naturaj profitoj kiujn ĉi ofe
ras al ili por tuj interrilati kun la ok
cidenta civilizacio.

Kurioza afero, tiu nova lingvo jam es
tas tre uzata kaj funkcias kiel peranto 
de la homara penso, dum ĝiaj kritiku
loj kaj kontraŭuloj rediras kiel evidenta 
vero ke la lingvoj neniam estas artaj 
kreaĵoj, kaj ili devas naskiĝi el la vivo 
de la popoloj mem, de ilia/ interna ge
nio. La vero estas ke la radikoj de ĉiu 
lingvo oni eltiras, efektive, el la primitiva 
havo kaj Esperanto estas, pro ĝia tuta 
vortaro nova ekzemplo de tio, sed tiuj 
radikoj povas esti nuancitaj genie laŭ la



ALVOKO
Al ĉiuj novaj kaj malnovaj esperantistoj:

'Donde se palpa ta'necesidad 
de un idioma auxiliar

• • • '
La ideo de unu movado, precipe idea, 

kie estas la nia, povas sukcesi kaj sin 
altrudi en la vivo, se estas bone rezenti- 
taj al la socio la akiritaj sukcesoj kaj la 
personoj, kiu uzis maksimumon da forto 
kaj scioj.

Havante antaŭvide ĉi tiun veron kaj re
zistante kun batalema entuziasmo la ko
munan utilecon de na lingo, mi ŝarĝas 
min per la peza tasko, ligita kun tiom 
multe dei malfacilaĵoj, eldoni albumon 
kun la portretoj de niaj agantoj, en kiu

• trovos lokon multaj epizodoj de nia ko
muna vivo. En la projektita albumo, kiue

< oni ankoraŭ en la komenco renkontis 
bonfavore, estos enmetitaj tre valoraj fo- 

t .toj de kongresoj, konferencoj, kunve- 
: noj, kursoj, ktp. Al la sama albumo estos 
» aldonita etnografia karto de Bulgarujo — 

i valora por la gesamideanoj el la tuta 
• mondo. La albumo enhavos multajn por-

• trertojn de personoj el fremdlando, kiuj
■nin interesas, ankaŭ la

. taj agemaj enlandaj
’ - biografiaj notoj.

Sciigante al vi mian
petas, elomntru vian idealemon kaj fa
ru al mi la plezuron enmeti vian por
treton kun - biografiaj notoj en la albu
mo kies paĝoj Festos por ĉiam luma sul
ko en nia movado. Konante fundamen
te la kondiĉojn, en kiuj laboras persiste 
la bulgara esperantisto, mi esperas, ke 
en la fiksita templimo 15. III j. k. mi 
havos la ĝojon ricevi vian fotografon k. 
la antaŭpagon. Por la antaŭpagintoj ĝi 
kostos nur 1 dolaro. La porti eto devas 
esti granda 4¡‘3 cm., tre klara. Post la 
apero de albumo ĉiu abonanto ricevas ĝin, 
ankaŭ la klisagon; ĉion oni sendu al 
adreso:i Dmitr. Ivanov, bui. N. Rilski, 
No. 80, Ruse Bulgarujo. Monon sendu

’ v per poŝtĉekokonto 3810. Mi petas

portretoj de mul- 
samideanoj kun

projekton, mi vin
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❖
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♦
♦
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♦

VEGETARA
PENSIONO

Speciala kuirejo por delikataj 
personoj — Malaltaj prezoj

ALVARO PAMIES
LA CUMBRE — Prov. CORDOBA
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' No hace mucho, la prensa de todos los 
países se ocupó extensamente del gran 
raid del aviador ruso Kokkinaki, en su in
tento de cubrir sin escalas la distancia 
entre Moscú y New York.

A' pesar del percance que interrumpió 
este raid, por la velocidad alcanzada en 
este vuelo, es un gran '.paso para la fu
tura organización de la línea de aeropla
nos que ha de realizar el vuelo entre es
tas dos ciudades, en un solo día, en el fu
turo .

Todos los diarios que han informado 
del aterrizaje forzoso de estos bravos avia- 
dors, han señalado que no fué posible, de 
manera alguna, entenderse con éstos, co- * 
mo tampoco aclarar el por qué de la ca
tástrofe, pues los aviadores rusos no ha
blan el inglés y los canadienses no hablan 
el ruso.

Ud. es un buen esprantisto, pe
ro le adivinamos un defecto que 
no es suyo sólo: permanecer al 
margen de las entidades que pro
pagan el Esperanto,

Hagase socio hoy mismo de
Argentina Esperanto Asocio

LISTA DE SOCIOS INGRESADOS 
EN LOS AÑOS 1938 y 1939

Enrique Bertolini, Manuel Sánchez, Ma
nuel Santiago, Luis L. Fraga, Floreal Vi
llar, Profesor Lázaro Flury, Constantino 
Kriwczuk, Dragan Bogdanovic, José Druc- 
ker, Alfredo Simicek, Ricardo Dante, Luis 
Martínez Ungría, Juan Cervera, Antonio 
Gagliardi, Antono Mea, Ernesto Sonnen- 
feld, Javier Nagore Solá, José Ballay, Os
car S. Tolosa, Esteban F. Villarreal, Mar
celo L. Besso, Luis Ramón, Emilio Nathé 
(hijo), Luis Kleiman, Sigfrido Feith, So
ciedad Naturista Argentina de Buenos 
Aires, Sra. María C. de Baia, Horacio 
Soaje, Dr. Alfredo B. Ip-Cheong, Tibe
rio Fenyo e Ingeniero Lázaro Musih.

plej rekta maniero, kiel oni faris por ĉiu 
arto kaj scienco; al ĉiu ti u punkto ne 
estas escepto: ĉiu specialisto havas sian 
apartan (specialan) lingvon. La aŭto
ro de Esperanto kaj tiuj, kiuj en ĉiuj 
landoj * cl la mondo energio lin helpas,

— — - - —> . ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ , ~ ■ ■ ■ ■■■■■ —
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ne deziregas anstataŭi la nuntempajn 
lingvojn, kun iliajn longajn kaj belan 
pasintecon de literaturo kaj filozofio, 
sed proponas ilon por komuna interri
lato inter la nacioj, kiel simpla helpilo 
de la naciaj lingvoj.

y
<
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Kristanoj

"Indioj"1’

PROFETAĴO DE
KONKERANTO

LA sovaĝa" indio” malamegis ĝismor
te, la civilizitan homon. Estis kel

kaj rasoj ne submeteblaj, la “araukana” 
en ĉilo, la “pampa” en la sudo de la ri
verbordoj de la rivero La Plata, la “cha
rrúa” en Urugvajo, kaj multaj aliaj.

Por la “indio”, la civilizitaj homoj, 
ĉiam estis fremduloj, uzurpantoj de liaj 
terkulturaĵoj; li nomis ilin, kisianoj (en 
Sudameriko, tiu ĉi vorto, en estintaj 
tempoj, signifis civilizon)..

Tiel same, argentinanoj kaj ¿ilanoj, sin 
nomis kristanoj, rilate la “indioj”, kiel 
ĉe la fruaj tempoj de la Amerikaj konke
rantoj .

Tiel, la “indio” abomenis la kristanon, 
ĉu li estis blanka aŭ mestiiza, kaj tiu 
ĉi, reciproke sklavigis la “indio‘n“, tiel 
multe kiel li povis.

La unuaj leĝoj, malpermesis la mesti
zojn regi indiajn protektoratojn, kaj ne- 
ni?l. cmi permesis al ili. loĝi en indiĝe
na vlaĝo, ĉar la mestizo persekutis kaj

i t -

turmentis la “indio‘n“, tiel multe' kiel 
li povis.

Lorenzo Bernal de Mercado, al kiu la 
“araukanoj” titolis Martin Campo, tiel 
tradukante la nomon Maestre de Campo, 
kiun donis la hispanoj al li, militis por 
la konkero de ĉilio, sub la ordonoj dĵ 
Garcja Hurtado, kun granda braveco.

Li posedis eksterordinaran fizikan for
ton, kiun li larĝe uzis kun granda efi
ko, ĉu piede ĉu rajde; tu ĉi eco, kunigi
ta al lia kruela karaktero, tiel komuna 
inter liaj kunbatalantoj, famigis lin kiel 
vere timiga homo, antaŭ la okuloj de la 
indiĝenoj.

Malgraŭ tio, Bernal iam riskis per:i 
sieĝita en ia fortikigita domo, en la va
lo “Arauco”, kiun li defendis kun 90 his
panoj, kontraŭ multe pli granda armeo.

Fortuno favoris la araukanoj, kiuj 
sukcesis dispeli faj forperei la hispanojn 
de la regiono

La konkerantoj emis preni per sia aŭ
daco kaj ne kontraŭstarebla forto, kiel 
eble plej multe da spaco, por la Kastila 
krono; ili fondis urbojn, starigis forti
kaĵojn, kun kelkaj granizonoj, aliaj, kun 
titel malgranda nombro da soldatoj,- kaj 
tiel malproksime inter si, ke dum dan
ĝeraj momentoj, estis preskaŭ neeble ri
cevi iu ajn helpon.

Sed por tiaj hispanoj, lia aroganteco 
kreskis laŭ la danĝero. a

Tagon prezentiĝis antaŭ la fortikaĵo, 
la tribestro Kolocolo, kun tri mil indi
ĝenaj soldatoj, li esprimis sian deziron 
paroli kun la ĉefo de la sieĝitoj; ili por
tis sur du lancoj, du kristanajn kapojn.

Bernal, de la supro de la fortikajo,
• • • % V *

demandis al Kolocolo, kies estis tiuj du 
kapoj.

S w » • • •

Kolokolo (kiu tenis unu el la lancoj) 
respond s ke la kapoj, estis de du hispa
naj ĉefoj, kies soldatoj estis dispelitaj k. 
ĉasitaj. • .

Bernal sciigis ke li tiion supozis, sed, 
ke tiuj, kiuj estis kun li, sufiĉis por de-



HISPANA TRAGEDIO - Jef Last. - 
En la traduko de G. Degenkam el la ne
derlanda lingvo. Forna. 14 x 21. 188 p. 
Prezo: bros. 30 fr. fr.; bind. 38 fr.fr., 
inkluzive afrankon.

Nederlanda verkisto — kaj poeto — 
alkuras por defendi la hispanan respubli
kan registaron, atakita de la ribelintaj 
militistoj k. rakontas en serio de leteroj 
siajn impresojn pri la batalo. Li mem, 
de simpla milicano, atingas la kapittanan 
gradon. Lia informiĝo pri la politikaj 
manovroj ĉe la ariergardo no estas gran
da, sed homa sincero trablovas la belsti- 
lajn leterojn. El la krajono de la aŭto
ro aperas ankaŭ kelkaj bonaj portretoj. 
La traduko estas glata. Sed pri trans
kribo kaj traduko de la hispanaj vortoj 
kaj tekstoj, estus pli facile kaj mallon
ge citi la malmultajn, kiuj estas ne fu- 
ŝitaj.

• AMO, FONTO DE VIVO — Poemo 
originala de C. Rousseau, L. K. Eldonis

Centra Librejo. 11, rue de Sevres, Pa— 
ris 6e. Prezo 3 frfr.

En sia junaĝo C. Rousseau verkis 
sciencecajn librojn. Kaj en niaj venen
gasaj tagoj ni ricevas de li tiun ĉi belan 
poemon pri la naskiĝo de l‘Amo (fonto 
de vivo) el tiu malhome tro perfekta 
paradizo.

La dua poemo, “Revado”, estas vera 
juvelo; ĝi portas la daton 1909.

• ELIN PELIN * * Kvar rakontoj. Tra
dukitaj el bulgara lingvo. Liveras la tra
dukinto A T. Atanasov Avda, Sofia — 
Bulgario Gladstane 48. Prezo 1 intern. 
respondkupono.

dion”, enigante furioze sian ruĝan lan
con en lian bruston dum kriis.* * • .

—Pereu! Hundo!
Terura profetaĵo, vere estis, la respon

do kiun donis Bernal al Kolcolo, en la 
valo de Araŭko. ,(

DANIEL GRANADA 
Elhispanigis Verdulo

(1) Sudamerika indiĝeno — Prononcu 
Kolokolo.

Kvar rakontoj en modesta broŝuro, kia 
celas iom diskonigi la nomon de la aŭ
toro. La du unuaj rakontoj: “Fratoj” k. 
“Malfeliĉo”, estas etaj majstraĵoj.

• MISISIPI, de L. Malah. Tradukis el 
la juda lingvo’I. Jurysta. 64 p. Teatraĵo 
triakta. Aĉetebla ĉe Ch Kerber, 39, Av.

Gambetta, Paris ,20. Prezo: 10 ffr. plus
10 olo por afranko.

Tr akta teatraĵo el la negra vivo, pri
traktanta la “Kazo de Skotsboro”. Sed 
la “kazo” mem de tiuj ok negraj junuloj 
estas nur ŝirjĵo tra kiu oni povas ekvi 
di la negran tragedion en sia tuta kruele
co. Rasmalamo estas almenaŭ tiom. mal
nova kiel la hipokrito.
.Sur la scenejo, “Misisipi” havis gran
dan kaj meritan sukceson. La esperan
ta traduko estas tre bona.

• JARLIBRO de Internacia Esp.Ligo 
1939. La Jarlibro de IEL aperas ĉiam 
akurate, trafe aranĝita kaj bele presita, 
ĉi tiu eldono estas aparte interesa pro 
Fervoja terminaro ampleksanta 14 pa
ĝojn .

• Joab Eljot defendas sin.
Esperanto ne estas gramatika lingvo.
Modesta Te-Deum pri la Ordinara.
Tii hektografitaj broŝuroj de presejo.
“Sukro”, 2 Cambridge Sto, Windugii- 

by, N.S.\\r. Aŭstralio.
S-ro Joab Eljot kun laŭdinda persis

temo eldonas broŝurojn. Sed bedaŭrinde
11 neniam priparolas la Aŭstralian Esp. 
movadon, kaj krom tio forgesas, ke Esp. 
estas socia afero kaj ne gramatika ludo.

« *

Vai iosa Donacion
Consignamos con verdadera satisfacción 

el recibo de un valioso donativo destinado 
a Argentina Esperanto Asocio hecho por 
el activo samideano Dr. J. Miguel Reyes 
de la localidad de Tartagal, dicho dona
tivo consiste en dos hermosas pieles: una 
de tigre y otra de serpiente.

Kiu deziras plezure pasigi libertempon, 
tu akiru amuzan kaj interidean poemaron 
64 pg. Prezo 0,25 doi aŭ egalvaloro.

VIOLETOJ de ii. Giedra
liona stilo! Bela eldono! Laŭdaj recenzoj! 

Liveras: Esperanto Libra-Servoj kaj 
Litova E. Asoc, Zemaiĉiu 15 Rafi
nas, LITOVUJO.

fendi la lokon, kaj por disvastigi en la 
landon, hispanan rason.

Kun kiaj virinoj?, demandis Kolocolo, 
ĉar vi ne havas ilin, en via fortikaĵo.

—Kun la viaj, diris Bernal, ili naskos, 
filoj kiuj estos viaj subpremantoj.

Silentis la. indiĝeno. Li apogis sur la 
muro, la lancon kun la hispana kapo, 
kaj, klinante la sian, li retiriĝis konfu
za kaj pensema.

Ĝis la lastaj jaroj de la XIX jarcento, 
la mestizo atakis senkompate la “in

fr.fr


PAROLADOJ DE LANTI Sno. Barrot hablará
en la sidejo de AEA

La 24an. de junio k-do Lanti parolis pri 
“Miaj impresoj dum mondvojaĝo"

La 15an de julio okazis la dua parola
do pri pri “Impresoj pri Japanio".

La kutimaj ĉeestantoj kaj ankaŭ la 
nekutimaj, plenplenigis nian kunvenĉam- 
bron, por aŭskulti la interesplenajn babi
ladojn kaj la belstilan Esperanton de nia 
simpatia blankharulo.

Kaj tiuj paroladoj infektis ankaŭ 
aliaj samideanojn; tiamaniere, ke post 
kelkaj semajnoj S-noj Musih kaj Fen- 
yo, ankaŭ parolados.

KORESPONDADO
Trilinta anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

S-ro R. M. Hermida (W. Escalante, 
F.C.C.A. R. Argentina) dezirus kores
pondi pri farmaciaj temoj, kaj inter. PI 
PM kaj gazetoj kun gesamid. el Sovetio

Sro. Johano Giovio, Humalta 6779, Bue
nos Aires. Argentino, Dez. kor. k. ge
samideanoj el la tuta mondo, pri div. 
temoj, int. bagatelaĵoj. Nepre respond.

Sro. Julio CORDOBA. — S. DE Pinedo 
1G26, Rosario, Argentina — Dez. kor. k. 
tramistoj k. fakaj laboristoj el la tuta 
mondo.

. , •• .< ± -- <■ r* ■; ~ ■.• • . *
Sro. Johano F. Zanettini, Librotenisto, 
San Jorge FCCCa. - P. Sta. Fe, Ar
gentino, Interŝanĝas F.K. kun enlan
daj vidaĵoj. Certe respondas.

Pri natursciencoj deziras korespondi 
Hector G. Ocsterheld, — 3 de Febrero 
1058 — Buenos Aires — Argentno.

F-ino Berthet Zoe, 10 rue Lasteyras 
Thiers. (P. de D.) Francujo.

Sro. B. Mijnheer, Ommerveld S. 31. 
OMMEN Holanda, interŝanĝas ilustritajn 
broŝurojn reklamilojn, ktp.

Sro. Jakub Maŝtalif. Zahradaikova. 
Brno, ĉekoslovakio. Interŝanĝas P. M., 
peco po peco, laŭ catalogo.

S-ro A. de Smit, Eleonorstraat 49 b. Ro
tterdam. C. Holanda. Sekretario de sek
cio de Federacio Laboritsa Grupo, petas 
korespondantojn por la lernantoj de la 
grupo. Respondo garantiata.

S_ro Frank Johanssan. "Konsum”, Es. 
torolmo 4, Suecia. Deziras korespona 
pri diversaj aferoj. . .

•F ~.x

DONACO POR A. E. A.

Danke ni kvitancas mondonacon por 
AEA, de Sro Manuel Martinez. . $ 2.—

sobre ESPERANTO
*

EL SABADO 29 DE JULIO a las 21 horas
. T ’ •

Mar Chiquita 5052 Villa Urquiza

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦< 
Nekredebla

En kazerno, du soldatoj batalis inter 
si, dum la batalado, unu sukcesis mordi 
la nazon de la kontraŭulo.

Por eviti certan punon, ili interkon
sentis kaŝi la aferon antaŭ la oficiro.

Plej poste tiu ĉi rimarkis la vundon, 
kaj demandis la soldaton.

Kiu mordis vian nazon?
La soldato tute konfuzite, respondis:

—Mi mem.
Sed. Kiel vi trafis ĝin?

Por pripensi
—Se ĉiuj homoj, subite estiĝus ho

noraj, kelkaj miloj da personoj mortmal
satus.

MANUAL DE ESPERANTO
/ l ) J/

Contiene: Gramática y ejercicios de 
Esperanto, compilado por el Dr. J. 
Scolnik, y Libro de lecturas gradua
das, compilado de los escritos origi
nales del Dr. L. L. Zamenhof, por 
Ismael Gomes Braga. — Formato: 
13 x 19 cm. 158 pag. en un volu
men cartoné.

Precio................................. 1.—

librería MUÑD1
Una fuente inagotable de saber y 
de precisa orientación!

Al alcance de todos: Medicina. 
Ingeniería, Ciencias, Arte Lite
ratura.

OTORGAMOS CREDITOS

Bernardo de IRIGO YEN 1578
U.T. 2G-Garay 0305 Bs. As.

Oni parolas esperante.

Claves de Esperanto
Portugala, Itala, Germana, Juda, Nederl., 

Slovaka, Slovena. Litova, Sveda, Sto
na, Albana. Persa, Latva, Romanĉa. 

CÍU. 0.20 CENTAVOS. Pedidos AEA.
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A rg entina Esperanto - Asocio
M ísiones 369
Buenos Aires

FAKOJ: KORESPONDA KURSO 
GAZETO - INFORMOJ - BIBLIOTEKO 
:: LIBROSERVO KAJ EKZAMENOJ.::

Argentina 
Respubliko

CENTRA KOMITATO DE A. E. A.:
Presidente, Giordano Bruno López; Vicepresidente, Antonio Barrot;
Secretario, Francisco Clevillé; Tesorero, Pablo Doubek; Bibliotecario, 
José Martínez; Vocales: Jorge Hess, C. Santos Fontan, J. Drucker

Antonio, Solé, Isidro Berman, J. Sasia JuanGiovio
Revisores de Cuentas: V. Albamonte y B. Gaggianessi

llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll111lllllllllllllllllllll i11111111111111111111111llllllllllllllllll

ESPERANTAJ SOCIETOJ EN ARGENTINO
Argentina Esperanto-Kolegio

Dehesa 1860 — Buenos Aires

Asociación Esperantista de Rosario
Balcarce 450- Rosario de Sta. Fé

Esperanto-Centro de Esperanza 
Sidejo Biblioteca Popular Francis
co Sotomayor. Sekret. Sro. Yves 
Saccavino, Crespo y 9 de Julio — 

Esperanza F. C. S.

Centro Esperantista de Córdoba
Sidejo: Caseros 235 

Postadreso: Humberto I, 2160

Centro Esperantista “LUMO”
SAN JORGE, F. C. C. A.

Centro Esperantista NOVA SENTO
AZCUENAGA 75 3 PERGAMINO

Esperanta Rondo “Santa Fe’* 
Poŝtadreso: ĉe Faustino Botta, ca 

lie 25 sin. 1072. Santa Fe 
Sidejo: Biblio. Pop “M. Moreno’’

Centro Esperantista de Mendoza
Str. MAZA 660 MENDOZA

Esperanta Gru
Presidente. Roca 718

“Nova Mondo”
Rosario

Esperanta Grupo “FRATECO”
Str. Rioja 161

Esperanta Grupo “JUNECO”
Oreste N. Abbiate - Zenón. Perey- 

ra — Provincia de Santa Fe.

Dolores — Kordobo

Señor Esperantista: La Asociación Esperantista Argentina le encarece la I
necesidad de adherirse a alguna Sociedad o Grupo Esperantista. Si en la I
localidad donde usted reside no existe ninguna entidad, solicite en nuestra I
secretaría los nombres y direcciones de los esperantistas que residen pró- I
ximos a su localidad, para que Vd. pueda fundar un nuevo Centro. I

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■!■■■■■■■«■■■■■■■■■■ ■■■■*■■■■■■!

Gramática, Ejercicios y Diccionario
Manuel Caplliure B a 1 1 e s t e r

El libro más completo para los 
países de habla castellana.

CONTIENE:
Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas, Curso de Esperanto en 30 
lecciones, Diccionario Esperanto-Es
pañol, con 7.000 voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

UN VOLUMEN EN RUSTICA CON o EA
291 Pág....................................................... 5 □.0v

Todos los SABADOS
Reunión general de los esperan
tistas en nuestro local calle Mi
siones 369, de 21 a 23 horas. 
Dónde Vd. podrá practicar el Idio
ma ESPERANTO.

Bazar Alemán
■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■

GIROS y toda clase de valores para Ar
gentina Esperanto-Asocio, a nombre de

PABLO DOUBEK
Misiones 369 Buenos Aires

• 1 _____ •________________

y toda clase <le valoree para Arg.

TRIUNVIRATO 4960
UT. 51 URQUIZA 0541
Malnova esperantisto

Arreglo de toda clase de

Jugetería 
Santería, 
Perfumería
Regalos para 
Casamienos 
Utiles de 
Colegio

Clínica de
Muñecas

objetos de arte

Esp. Asocio, a nombre de Pablo DOVBEK



PARA LAS FAMILIAS
Los mejores ACEITES comestibles 

se venden en“LA ATLANTIDA”
J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 15

Sucesor: JUAN PANTEBRE
U. T. 38 . Mayo 9717

i

Reparto a domicilio
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Favorezca a nuestros avisadores ♦▼

ESPERANTA BAZEJO
de DIONISIO RUIZ

VENEZUELA 2902 kaj D. FUNES

ARTAJ VITRAĴOJ

A. VILLAFRANCA
MEJICO 2884 Buenos Aires

■

SAMIDEANO
Atingu anoncon t 
tina Esperantisto’’ tiamanie 
re vi favoros la plibonigon 
de nia organo.

TARIFA:

*

Samideano!

Piense que
Si cada uno de ustedes inscribe un 
nuevo socio a ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO, o un nuevo subs
criptor para ARGENTINA ESPE
RANTISTO, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo seni 
Indiscutible.

Cuota de Asociados $ 1.— mensual.
Cuota de socio protector S 2.— men

suales como mínimo.

Subscripción n ARGENTINA ESPE
RANTISTO, un año $ 3.—

NOTA: A los socios se les remite 
gratuitamente la revista.

Samidea no

INICIE HOY MISMO
CORRESPONDENCIA

r “Argén

1 pág
I|2 ”
114 "
1¡8 ”
Aviso
En Koresponda Fako, 3 líneas

3 ctms. de columna.

$ 35 —
” 18.—

9.—
4.50
3.—
0.30

••

I

je 
mal
karaj

prezoj

&

Necesita Vd.:
Facturas — Papel Carta 
Crculares — Folletos 
Volantes o cualquier otro 
impreso de propaganda 
en Esp-to o Castellano

- Er.cárguelos a la

ESPERANTA
PRESEJO
/ . M. Cervantes 2648 
U. T. 59-Paterr.al 6339

x.

MIEL PURA 
DE ABEJAS

X

Doi Productor al Consumidor
• Calidad insuperable

Tarro de 5 kilos $ 4.—
.le 28 kilos $ 18.—

PEANES 1272

X

U. T. GO, 1’989

Samideano: Los esperantistas de otras lati
tudes desean que Vd- diga algo sobre nuestro 
país. Chinos, Pusos, Japoneses, etc.. No im
porta que Vd. sea principiante. Decídase! 
Por solo 0.30 ctvs. nuestra revista le pu- 
bTcará un aviso en “Koresponda Fako”.

<
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